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ช่วงที่ผ่านมา หลาย ๆ ท่านคงได้เฉลิมฉลองความสำาเร็จกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2560 และใช้เวลา 
พักผ่อนร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูงในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ ตลอด 3 เดือนตั้งแต่เริ่มปีใหม่นี้ มีข่าวสาร 
และเร่ืองราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมาย ดาวเดียวกันฉบับนี้จึงขอหยิบยกเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟัง 
ผ่านคอลัมน์ต่าง ๆ ครับ

เริ่มต้นด้วยคอลัมน์ “ดาวเด่น” ที่นำาเสนอบรรยากาศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ดาว-ซีเอสที อะวอร์ด (DOW-CST Award) ภายใต้โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ซึ่งเปิดโอกาสให้ครูและ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพผ่านการนำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ดว้ยเทคนคิปฏบิตักิารเคมแีบบยอ่สว่น โดยออกแบบอปุกรณก์ารทดลองทีน่ำาเอาวสัดอุปุกรณท์ีห่าไดท้ัว่ไป 
มาประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ ใช้งานได้จริงและต่อยอดความคิดจากบทเรียนได้ดี การประกวดครั้งนี้ 
ถือเป็นการสนับสนุนการศึกษาด้าน STEM ให้แก่เยาวชนไทย เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 
ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

นอกจากนี้ ในคอลัมน์ “ของดีบ้านเรา” เราได้พูดคุยกับ “น้าวารินทร์” เกษตรกรดีเด่นระดับเขต  
สาขาอาชีพทำาสวน จังหวัดระยอง ประจำาปี 2552 เจ้าของสวนพุทราซุปเปอร์จัมโบ้และผลไม้ส่งออก 
ต่างประเทศ ซึ่งได้เผยเคล็ดลับของความสำาเร็จตลอด 40 กว่าปี และมุมมองการใช้ชีวิตไว้อย่างน่าสนใจ 

อกีหนึง่เรือ่งทีก่ำาลงัอยูใ่นกระแสทีท่ัว่โลกตา่งใหค้วามสนใจคอื สกลุเงนิดจิทิลั ทีเ่ริม่เขา้มามบีทบาท
มากขึ้นในยุคนี้ แต่ก็อาจจะยังมีข้อจำากัดและการรับรองการใช้งานที่ยังไม่แพร่หลายนัก จึงจำาเป็นที่จะต้อง
ศึกษาข้อมูลให้ดีเสียก่อน แวะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่คอลัมน์ “รอบดวงดาว” นะครับ 

สุดท้ายนี้ ดาวเดียวกันขอขอบคุณท่านที่ยังคงให้การสนับสนุนนิตยสารของเราด้วยดีเสมอมา  
รวมถงึการรว่มสนกุตอบคำาถามจากคอลมัน ์“ดาวหรรษา” ผา่น LINE@ ของนติยสาร ขอแสดงความยนิดกีบั
ผูท้ีไ่ดร้บัรางวลัทกุทา่น สามารถตดิตามเรือ่งราวขา่วสารความเคลือ่นไหวตา่ง ๆ  ไดใ้นฉบบัหนา้ ขอบคณุครบั

สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
บรรณาธิการ

สวัสดีครับ
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ดาวเด่น

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำาคัญและ
มุ่งมั่นพัฒนาทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 
และคณิตศาสตร์ หรือ STEM ให้แก่เยาวชนไทย จึงร่วมมือกับ
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
จัดตั้งโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน 
วิชาเคมีด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale 
Chemistry Laboratory) ที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโก เป็น 
การทดลองทีป่ลอดภยัและมปีระสทิธภิาพสงู ทัง้ยงัลดปรมิาณการใชเ้คม ี
ลดภาระการกำาจัดของเสีย และย่นระยะเวลาการทดลอง

ดาว ประเทศไทย ได้เผยแพร่หลักสูตรนี้ให้แก่ครูและนักเรียน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 โดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้แก่ 
คณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศเพ่ือนำาไป 
ถา่ยทอดใหแ้กน่กัเรยีน กระทัง่ในวนัที ่19 มกราคม พ.ศ. 2561 ทีผ่า่นมา  
ได้เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ 
ได้นำาองค์ความรู้เหล่าน้ันมาแสดงศักยภาพผ่านการประกวดโครงงาน 
วิทยาศาสตร์ ดาว-ซีเอสที อะวอร์ด (DOW-CST AWARD) เพื่อชิง 
เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมรับพระราชทาน 

“ห้องเรียนเคมีดาว”
ยกระดับการเรียนวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชาติยุคไทยแลนด์ 4.0

เมื่อโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทักษะ
การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นคุณสมบัติสำาคัญที่เยาวชนไทยพึงมี  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกัษะดา้นความรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม การคดิ 
อยา่งมวีจิารณญาณและการแกป้ญัหา รวมถงึการสือ่สารและการรว่มมอื 
ซึ่งเป็นทักษะที่ ได้จากการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความพร้อม 
สู่โลกการทำางานในอนาคต 
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โล่เกียรติยศจากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
ซึ่งโครงงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในคร้ังนี้เป็นโครงงานที่แสดงให้เห็นทักษะในการออกแบบ 
อุปกรณ์การทดลองที่สร้างสรรค์และใช้งานได้จริง ต่อยอดความคิดจากบทเรียนได้ดี ผลการทดลอง 
มีประสิทธิภาพ และนำาเสนอโครงงานได้อย่างน่าสนใจ

ตลอดระยะเวลาการดำาเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  
ได้สนับสนุนชุดปฏิบัติการการทดลองเคมีแบบย่อส่วนไปกว่า 7,000 ชุด พร้อมท้ังจัดอบรมเชิง 
ปฏิบัติการแก่คณาจารย์ 860 คน จาก 443 โรงเรียน มีนักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว 
กว่า 52,000 คน และยังคงเดินหน้าสนับสนุนการศึกษาด้าน STEM ให้แก่เยาวชนไทย เพื่อเตรียม 
ความพร้อมด้านบุคลากรในการขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

“เป้าหมายหน่ึงของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในการจัดการประกวดโครงงาน 
วิทยาศาสตร์ ดาว-ซีเอสที อะวอร์ด คือ การสร้างความสนใจและเสริมสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้แก่เยาวชนไทยในการเรียนวิทยาศาสตร์ กระทั่งต่อยอดไปถึงการประกอบอาชีพในสายงาน 
ด้านวิทยาศาสตร์ 

“แทจ้รงิแลว้วทิยาศาสตรไ์มใ่ชเ่รือ่งไกลตวั แตเ่ปน็ทกุสิง่ทกุอยา่งทีอ่ยูร่อบตวัเรา โดยเฉพาะ 
เรื่องเคมีที่เป็นตัวต้ังต้นในการผลิตหรือสร้างสรรค์เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งการประกวด 
โครงงานในครัง้นีถ้อืเปน็กา้วสำาคญัในการสรา้งเดก็รุน่ใหมท่ีม่คีวามสามารถในการวเิคราะห ์สงัเคราะห์ 
เพื่อเป็นฐานกำาลังในการสร้างความสำาเร็จให้แก่ประเทศชาติในอนาคต”

คุณภรณี กองอมรภิญโญ 
ผู้อำานวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

“โครงการหอ้งเรยีนเคมดีาวเปน็โครงการทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่สนบัสนนุการเรยีนการสอนวชิาเคมี
โดยใช้เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน แม้จะเป็นเรื่องใหม่สำาหรับครูและนักเรียนในประเทศไทย 
แต่เชื่อว่าทั้งครูและนักเรียนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากรูปแบบการทดลองนี้ เพราะนักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการทดลองด้วยตนเอง ได้ฝึกกระบวนการคิดและการสังเกตทุกขั้นตอนของการทดลอง 
ช่วยสร้างความเข้าใจเนื้อหาวิชาได้มากขึ้น

“เมื่อได้เห็นความมุ่งมั่นและตั้งใจของนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ในครั้งนี้แล้ว จึงม่ันใจว่าในอนาคตจะได้เห็นเด็กไทยมีความสุขกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และ 
พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อนำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิต 
ต่อไป”

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ 
นายกกิตติคุณสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย และผู้อำานวยการโครงการห้องเรียนเคมีดาว
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“เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเป็นองค์ความรู้ที่ช่วยให้
นักเรียนสามารถเข้าถึงวิชาวิทยาศาสตร์ได้ง่าย หากครูผู้สอนนำาไป 
ประยุกต์ใช้กับบทเรียน  ย่อมส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นไปได้ในทุกระดับช้ัน 
แม้ในโรงเรียนท่ีขาดความพร้อมเร่ืองงบประมาณในการจดัหาอปุกรณท์ดลอง 
ถือเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ซ่ึงเป็นกำาลังสำาคัญ 
ในการพัฒนาประเทศ”

ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว 
นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “ความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการจัดโครงการ  

ดาว-ซีเอสที อะวอร์ด คือ การมุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์อย่างเท่าเทียม กระตุ้นให้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
และแสวงหาความรู้นอกเหนือจากในบทเรียน ทำาให้วิชา
วิทยาศาสตร์สนุกสนานและน่าสนใจยิ่งขึ้น ถือเป็นกิจกรรมท่ี 
สรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้กค่รแูละนกัเรยีนในการตอ่ยอดองคค์วามรู ้
ด้านวิทยาศาสตร์จากในห้องเรียนสู่กิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อไป”

ผศ. ดร.รวิน ระวิวงศ์ 
ผู้อำานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

“ก่อนหน้านี้ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการห้องเรียนเคมีดาว ได้เรียนรู้เทคนิคปฏิบัติการเคมี 
แบบยอ่สว่น ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ พรอ้มทัง้ไดช้ดุอปุกรณม์าทดลองสอน เดก็ ๆ  จงึไดฝ้กึทดลองดว้ยตนเอง 
จนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีกว่าเดิม 

“การนำานกัเรยีนเขา้รว่มการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร ์ดาว-ซเีอสท ีอะวอรด์ ครัง้นี ้เพราะ
ตอ้งการกระตุน้ความสนใจดา้นวทิยาศาสตร ์สรา้งความรูแ้ละประสบการณใ์หเ้ดก็ ๆ  ซึง่การไดร้บัรางวลั
ชนะเลศิคงเปน็ผลตอบแทนจากความทุม่เท และเปน็สิง่ทีช่ว่ยสรา้งกำาลงัใจในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์
ให้แก่พวกเขาต่อไป”

อาจารย์สุดา ธนพิบูลกุล
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี
ผู้ฝึกสอนนักเรียนเจ้าของโครงงานการทดลองเคมีแบบย่อส่วน “การกลั่น”

“การทดลองเคมีแบบย่อส่วนทำาให้พวกเราและเพ่ือน ๆ  
ในช้ันเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดและออกแบบอุปกรณ์การทดลอง
โดยใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัว ซ่ึงแต่เดิมจะมีเพียงตัวแทนกลุ่มท่ีได้ลงมือ
ปฏิบัติ แต่เมื่อใช้อุปกรณ์แบบย่อส่วน ทุกคนจึงได้ทดลองด้วยตนเอง 
ทำาให้รู้หลักการที่แท้จริงของกระบวนการการทดลองอย่างครบถ้วน    

“จากรางวัลทีไ่ดร้บั ทำาใหพ้วกเรารูส้กึภมูใิจมาก ๆ  และอยาก
บอกเพื่อน ๆ ทุกคนว่า วิทยาศาสตร์ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน บางครั้ง
อาจจะเบื่อหน่ายกับการเรียนในห้องเรียนแบบเดิม แต่หากได้ลอง
ทดลองดว้ยตนเองโดยใชอ้ปุกรณแ์บบยอ่สว่นแลว้ จะรูว้า่วทิยาศาสตร ์
เป็นเรื่องที่สนุกมาก”

เด็กชายณัชพล เวียงสมุด / เด็กหญิงพรรณพัชร วงษะดี / เด็กหญิงวิชญารัตน์ ศิริสวัสดิ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี
รางวัลโครงงานยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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“หลังจากนำารูปแบบการเรียนการสอนจากห้องเรียนเคมีดาวมาใช้ ทำาให้นักเรียนได้ทำา 
การทดลองควบคู่ไปกับการเรียนทฤษฎี เกิดความเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

“สิ่งที่คาดหวังจากการนำานักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานคร้ังนี้ไม่ใช่รางวัล แต่เป็น
ประสบการณ์ที่เด็ก ๆ ได้รับ เพราะสำาหรับครูแค่ได้เห็นพวกเขามีความมุ่งม่ันและต้ังใจก็ถือว่า
ประสบความสำาเร็จแล้ว ที่สำาคัญยังเป็นโอกาสที่ดีเพื่อค้นหาคุณสมบัติของนักเรียนในการเป็น 
นักวิจัย หรือต่อยอดไปในด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนรางวัลที่ได้รับก็เป็นเรื่องน่ายินดี เพราะเด็ก ๆ 
ร่วมมือร่วมแรงกันมาด้วยความต้ังใจ ซ่ึงการทดลองชุดนี้ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและ 
สามารถนำาไปต่อยอดได้” 

อาจารย์ณัฏฐ์ทิตา สิริธราเมธีกุล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ
ผู้ฝึกสอนนักเรียนเจ้าของโครงงาน Synthesis and Purif ication of ESTER by Microscale

“การเรียนแบบเดิมต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ที่ยุ่งยาก เราจึง 
ขาดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพราะต้องเลือกการทดลองบางอย่าง 
เทา่นัน้ แตเ่มือ่ไดใ้ชอ้ปุกรณท์ดลองแบบยอ่สว่นทีห่างา่ยมาทดแทนอปุกรณ ์
ทางวิทยาศาสตร์ที่มีราคาสูง จึงทำาให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนได้มีส่วนร่วมกัน 
อย่างทั่วถึง  

“ตอนมาประกวดโครงงานน้ี พวกเราคาดหวังประสบการณ์ที่จะ 
ไดร้บัมากกว่ารางวลั รูส้กึเกนิความคาดหมายมาก ๆ  ทีไ่ดร้บัรางวลัยอดเยีย่ม 
แต่ก็ช่วยสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าเราสามารถทำาได้ จึงอยากฝากถึง 
เพื่อน ๆ ให้ลองเปิดใจให้กับวิชาวิทยาศาสตร์ ลองใช้เวลากับวิทยาศาสตร์ 
มากขึ้น สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับตนเอง แล้วจะรู้ว่าวิทยาศาสตร์ 
ไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิด”

นางสาวพิมพ์รวี บุญมาศ / นางสาววริณญา พิมพ์สกุล / นางสาวศุภกัญญา สุขเสริมสกุล / 
นางสาวนัชชา อุปบลสวัสดิ์ / นางสาวจิรัชญา ดีงาม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ
รางวัลโครงงานยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หลังจากการประกวด ดาว-ซีเอสที อะวอร์ด ครูทั้ง 2 ท่านที่ได้รับ
รางวลัยอดเยีย่มและครทูีเ่ขา้รว่มโครงการยงัไดเ้ขา้รว่มการประชมุวชิาการ 
PACCON 2018 และการอบรม Train-the-trainer เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของครูวิทยาศาสตร์ต้นแบบดีเด่นให้เป็นวิทยากรที่จะช่วยเผยแพร่เทคนิค
ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนอันเป็นประโยชน์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไป

การประชมุวชิาการ PACCON 2018 จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่7 - 9 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ภายใต้แนวคิด “เคมีสู่อนาคตที่ยั่งยืน (Chemistry Toward a Sustainable Future)” 
ภายในงานได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์ผู้คว้ารางวัลโนเบลสาขาเคมีมาเป็นวิทยากรรับเชิญ 
รวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์เคมีแขนงต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่มาเข้าร่วมกว่า 55 ท่าน 
เพื่อให้นักอุตสาหกรรม อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจด้านเคมีของไทยได้มา 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้บนเวทีระดับนานาชาติแห่งนี้



ช่วงนี้หลายท่านคงได้ยินข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล 
ที่ ได้รับความสนใจจากทั่วโลกในปัจจุบัน ประกอบกับกระแสในบ้านเรา 
เริ่มจะให้ความสนใจในสกุลดิจิทัลกันเพิ่มมากขึ้นดาวเดียวกันฉบับนี้ 
เลยขอสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับ “บิทคอยน์” สกุลเงินดิจิทัลสกุลแรกของโลก

บิทคอยน ์หรอืเงนิดจิทิลั (Cryptocurrency) สรา้งขึน้เพือ่เปน็ 
ตวักลางในการซือ้ขายและเปลีย่นสนิคา้และบรกิารไมต่า่งจากเงนิสกลุ 
ตา่ง ๆ  ทีท่ัว่โลกใชอ้ยู ่ไมว่า่ดอลลาร ์บาท หรอืเยน เพยีงแตไ่มส่ามารถ 
จับต้องได้เหมือนธนบัตรหรือเหรียญ

ผู้สร้างคือโปรแกรมเมอร์ชาวญี่ปุ่นที่ใช้นามแฝงว่า ซาโตชิ  
นากาโมโตะ คิดค้นขึ้นคร้ังแรกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 
วัตถุประสงค์คือ ต้องการมีสกุลเงินเสรีที่แท้จริง ไร้การควบคุมจาก
รฐับาลหรอืธนาคารกลาง บทิคอยนม์หีนว่ยเปน็ BTC มกีารกำาหนดเงนิ 
ทั้งระบบไว้ไม่เกิน 21 ล้านหน่วย มูลค่าของบิทคอยน์จะขึ้นลงตาม 
กลไกตลาด เมือ่ พ.ศ. 2552 นัน้ 1 BTC มคีา่ 0.000764 ดอลลารส์หรฐั 

บิทคอยน์ (Bitcoin) คืออะไร ทำาไมคนทั่วโลกถึงสนใจนัก 

BITCOIN
หรือประมาณ 3.2 บาท แต่ในอนาคตมีการคาดเดาว่าราคาบิทคอยน์ 1 BTC 
จะพุ่งสูงถึงหนึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐใน พ.ศ. 2561 ให้ผลตอบแทนสูง 
จนเรียกได้ว่าไม่มีการลงทุนในสินทรัพย์ใดจะเทียบได้ นี่เองท่ีทำาให้ 
นักลงทุนท่ัวโลกหล่ังไหลเข้ามายังเหมืองเงินดิจิทัลแห่งน้ีเป็นจำานวนมาก 

คนทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของบิทคอยน์จาก 2 วิธีหลัก นั่นคือ
การขุด (Mining) ด้วยตัวเอง โดยนำาคอมพิวเตอร์มาเป็นเซิร์ฟเวอร์ให้
ระบบบิทคอยน์ใช้ในการทำาธุรกรรมต่าง ๆ จะได้ค่าตอบแทนเมื่อแก้
สมการทางคณิตศาสตร์ผ่าน กับอีกวิธีที่ง่ายกว่าคือนำาเงินสกุลต่าง ๆ 
ที่ได้รับการยอมรับไปแลกเปลี่ยนเพื่อเก็งกำาไร

แม้ปัจจุบันธุรกิจชั้นนำาหลายแห่งทั่วโลกจะเปิดรับเงินสกุลนี้ 
และใช้ซื้อขายสินค้าและบริการไม่ต่างจากเงินที่สามารถพกพา 
ติดกระเป๋า แต่ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางโลก 
ยงัไมใ่หก้ารรบัรองอยา่งถกูตอ้ง และไมม่สีถาบนัการเงนิในประเทศไทย 
ที่เปิดให้ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินสกุลนี้ บิทคอยน์จึงยังไม่สามารถ 
ใช้ชำาระหนี้ได้ตามกฎหมายไทย

ซาโตชิ นากาโมโตะ เคย
ได้รับการเสนอชื่อจากศาสตราจารย์
ด้านการเงินท่านหนึ่งแห่งมหาวิทยาลัย 
แคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส [University 
of California, Los Angeles (UCLA)] 
ให้ เป็นผู้ที่สมควรได้รับรางวัลโนเบล  
พ.ศ. 2559 สาขาเศรษฐศาสตร์ แต่เจ้าตัว 
กลับไม่ตอบรับต่อรางวัลน้ี เน่ืองจาก 
ไม่ต้องการเผยตัว เรียกว่ามีพฤติกรรม 
ที่จับต้องไม่ได้  ไม่ต่างจากสกุลเงินที่  

เกร็ดดาว
สร้างข้ึน ขณะเดียวกันก็ไม่รู้ว่าเจ้าของ 
นามแฝงนี้เป็นหญิงหรือชาย

เพราะยังมีช่องว่างทางกฎหมาย 
จึงง่ายต่อการเล่น “แชร์ลูกโซ่” และ 
ฟอกเงิน จึงควรทำาความเข้าใจก่อนลงทุน 
หากมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการสอบถามขอ้มลู 
ติดต่อได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทาง 
การเงิน โทร. 1213 หรือที่กระทรวง 
การคลัง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bitcoin.org/en/ 
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BITCOIN
เผาข้าวหลาม

ประเพณีทำาบุญข้าวใหม่ 

9

บอกเล่าเก้าสิบ

ประเพณีบุญข ้าวหลามนั้น เชื่อว ่า
เป็นประเพณีของชาวลาวเวียงและลาวพวนใน
อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็น
ชุมชนไทยเชื้อสายลาวที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับ 
ชาวไทยเช้ือสายเขมรตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในช่วงน้ันชาวไทยเหล่าน้ีมีอาชีพทำานา 
เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ ชาวนาจะได้ข้าวรุ่นแรก 
ของแปลงที่มีกล่ินหอม เชื่อกันว่าที่ผลผลิตทาง 
การเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ได้น้ัน เพราะม ี
สิง่ศกัดิส์ทิธิค์อยปกป้องไม่ให้ได้รบัความเสยีหาย 
จากภัยธรรมชาติ ดังน้ันส่ิงแรกที่ต้องทำาเมื่อได ้
ข้าวรุ่นแรกคือการทำาบุญ รวมทั้งเช่ือว่าการได้ 
ถวายข้าวใหม่แด่พระภิกษุสงฆ์จะเป็นสิริมงคล 
กับตัวเองและครอบครัว จึงเกิดประเพณีบุญเผา 
ข้าวหลามขึ้น

เมื่อถึงเดือน 3 ของทุกปี หลาย ๆ ท่านอาจมี
โอกาสไดร่้วม “งานบญุขา้วหลาม” ซึง่เปน็หนึง่ใน 
ประเพณปีระจำาทอ้งถิน่ วนันีเ้ราเลยจะขอเลา่ถึง 
ประเพณีเก่าแก่ท่ีหลายชุมชนในจังหวัดระยอง 
และจังหวัดใกล้เคียงสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

ประเพณีที่สืบต่อยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3

ครั้งต่อไปเพื่อน ๆ ท่ีจะมาเท่ียวระยอง อย่าลืมเพ่ิม
กิจกรรมประเพณีบุญข้าวหลามลงไปในทริป นอกจาก
จะไดช้มิของดรีสอรอ่ยของชาวระยองอยา่ง “ขา้วหลาม” 
แล้ว ยังได้ช่วยกันสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
อันเก่าแก่นี้อีกด้วยนะครับ

สำาหรับชาวระยอง งานบุญข้าวหลาม 
หรอืประเพณทีำาบญุข้าวใหม่ จดัขึน้ในวนัขึน้ 3 คำา่ 
เดือน 3 หรือบางแห่งเลือกวันพระขึ้น 8 คำ่า  
โดยจะมีการเผาข้าวหลามก่อน 1 วัน และตอน
กลางคนืจะนมินต์พระมาสวดเจรญิพระพทุธมนต์
ก่อนพิธีทำาบุญในวันรุ่งขึ้น 

นอกจากกิจกรรมการเผาข้าวหลามแล้ว 
ในสมยัก่อนกจิกรรมทีส่ำาคญัอกีอย่างคอืการจดัรถ 
หรือเรือขนาดเล็กสำาหรับใส่อาหารคาวหวาน 
และจตุป ัจจัย รวมทั้งก ้านมะยมที่ผ ่านการ 
ปัดเป่าตามร่างกายของผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อนำาเอา
ส่ิงไม่ดีออกจากตัว วางไว้ด้วยกัน หลังจากนั้น 
ก็จุดประทัดและลากเรือไว ้ตามสี่แยกและ 
ลากลงทะเลต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.vcharkarn.com



บรรจุภัณฑ์ทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรต
่อสิ่งแวดล้อม
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ติดดาว

ดาว เคมิคอล ซ่ึงเป็นบริษัทวิทยาศาสตร์ชั้นน�าของ

โลกจากสหรัฐอเมริกา เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการคิดค้น 

นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วย 

ความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้พัฒนานวัตกรรมโพลิเอทิลีน 

เรซนิใหม่ สามารถน�าไปผลติเป็นโซลชูัน่ของโพลเิอทลินี ลามเินต 

เพือ่น�าไปใช้ส�าหรบับรรจภุณัฑ์แบบห่อ (flexible packaging) 

ซึ่งยังคงให้คุณสมบัติทั้งในเร่ืองของประสิทธิภาพการใช้งาน 

ในสายการผลิตที่ดีเยี่ยมและมีรูปลักษณ์สวยงามน่าใช้งาน 

นอกจากน้ันยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์  

เนือ่งจากนวตักรรมโพลเิอทลินี ลามเินต ของดาวใช้โพลเีอทลินี 

เป็นวสัดเุพยีงชนดิเดยีว ท�าให้สามารถรไีซเคลิได้ร้อยเปอร์เซน็ต์ 

หลังการใช้งาน ซึ่งสามารถสนองความต้องการบริษัทผู้ผลิตที่ 

ก�าลงัมองหาบรรจภุณัฑ์ทางเลอืกใหม่ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

ดาวได้เปิดตวันวตักรรมโพลเิอทลินี ลามเินต ครัง้แรก 

ในงาน PlastIndIa 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 12 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ เมืองคานธี นครรัฐคุชราต 

ประเทศอนิเดยี ตอกย�า้ความมุง่มัน่ของบรษิทัฯ ในการส่งเสรมิ 

กระบวนการผลิต การก�าจัด และการรีไซเคิลพลาสติก 

ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบห่อ (flexible plastic packaging) ถูกน�ามาใช้อย่างกว้างขวางใน 
ชีวิตประจ�าวัน เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน น�้าหนักเบา ราคาไม่สูง มีคุณสมบัต ิ
ในการยืดอายุของอาหาร และป้องกันกลิ่นเล็ดลอดได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ส่วนมาก 
ผลิตจากส่วนประกอบที่มีโพลิเมอร์หลายชั้นและสารเติมแต่งต่าง ๆ ซึ่งต้องการกระบวนการรีไซเคิลขั้นสูง 
ถึงจะสามารถแยกวัสดุเหล่านี้ออกจากกันได้  
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สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 34
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร 

กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย มอบทนุการศกึษาประจ�า พ.ศ. 2561 ให้แก่นสิติและนกัศกึษา
ชั้นปีที่ 3 - 4 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์จาก 6 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
และมหาวิทยาลัยมหิดล จ�านวน 17 ทุน รวมมูลค่า 340,000 บาท

นอกจากนี้ คุณเฮนรี่ หลิง ผู้อ�านวยการโรงงาน ยังได้มอบทุนการศึกษา จ�านวน  
7 ทนุ ทนุละ 5,000 บาท ให้แก่นกัเรยีนทีก่�าลงัศกึษาในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู 
(ปวส.) ของวิทยาลัยเทคนิคระยอง ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี แต่ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ด้วยเช่นกัน 

ทั้งนี้ น้อง ๆ นิสิต นักศึกษา และนักเรียนเหล่านี้จะได้ร่วมฝึกงานกับบริษัทฯ 
ในช่วงปิดภาคเรยีนฤดรู้อนอกีด้วย นบัตัง้แต่ พ.ศ. 2527 ดาว ประเทศไทย ได้ด�าเนนิโครงการ
มอบทนุการศกึษามาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เป็นการสนบัสนนุและส่งเสรมิการพฒันาเยาวชนไทย
ที่จะเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

พี่ ๆ ดาว ร่วมแบ่งปันประสบการณ์
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

จดัการอบรมให้กบันกัศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) จาก 7 สาขาวชิา 
ของวทิยาลยัเทคนคิระยอง จ�านวนกว่า 50 คน ภายใต้ โครงการเรยีนร่วมทางการศึกษา 
(STEM Education “Classroom to Career”) เพื่อส่งเสริมการอาชีวศึกษาใน 
ภาคตะวันออกซึ่งมีวิทยาลัยเทคนิคระยองเป็นวิทยาลัยต้นแบบ โดยมีพนักงานของ 
บริษัทฯ ร่วมถ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ์การท�างาน และความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาตลอดปีการศึกษา อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
เครือ่งมอืกล อปุกรณ์ไฟฟ้า และเครือ่งมอืวดั ข้ันตอนกระบวนการผลิตและอปุกรณ์หลัก 
ในกระบวนการผลิต เคมีพื้นฐานในโรงงานอุตสาหกรรมและการเกิดปฏิกิริยาทาง
เคมี  ระบบความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ทักษะการน�าเสนอ และวิธีการเขียน 
ใบสมัครและสัมภาษณ์งาน เป็นต้น

 นอกจากนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตร  
และเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ 
ที่ได้จากห้องเรียนในบรรยากาศการท�างานจริง และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ 
สถานประกอบการเมื่อส�าเร็จการศึกษาต่อไป

พัฒนาและสนับสนุนบุคลากรวิศวกรรมเคมี
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 คุณณัฐพงศ์  
จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์
ประจ�าโรงงาน มอบเงนิสนบัสนนุโครงการมลูค่า 500,000 บาท แก่  
คุณประชา ฤทธผิล ผู้อ�านวยการวทิยาลัยเทคนคิมาบตาพุด โดยมี 
พลเอก สรุเชษฐ์ ชยัวงศ์ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร  
พร้อมทัง้ ดร.ศริ ิจริะพงษ์พนัธ์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลังงาน 
เป็นประธานในการรับมอบ ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้าน
วิศวกรรมปิโตรเคมี ภายใต้โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรม
เคมี (V-ChEPC) ในระยะที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2562) โดยนับตั้งแต่ 
พ.ศ. 2551 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้มอบเงินสนับสนุน
โครงการดังกล่าวรวมแล้วกว่า 9 ล้านบาท

Workforce Solutions
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เมือ่วนัที ่ 23 มกราคม พ.ศ. 
2561 คณุฉตัรชยั เลือ่นผลเจรญิชยั 
ประธานบริหาร กลุ ่มบริษัท ดาว 
ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท เอสซีจี 
เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จ�ากัด  
จั ดนิทรรศการแสดงนวัตกรรม 
ขาเทยีม ณ มลูนธิขิาเทยีม ในสมเดจ็
พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีจงัหวดั 
เชียงใหม่ โดยสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ 

มอบบ้านดาวอาสาหลังที่ 35
เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 คุณยุกุลธร พาณิชยพิเชฐ 

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรและสาธารณูปโภคพื้นฐาน กลุ่มบริษัท ดาว 
ประเทศไทย และ คุณธนา ชัยชาญพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท  
มั่นคงสตีล จ�ากัด พร้อมด้วยคุณอดุลย์ บ�ารุงสุนทร นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลหนองตะพาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบบ้านดาวอาสา
หลังที่ 35 ให้กับครอบครัวของคุณอรพิน ศรีรัตน์ ในอ�าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง โดยบ้านดาวอาสาหลังที่ 35 นี้ สร้างขึ้นให้มีความปลอดภัย 
แข็งแรง และถูกสุขลักษณะ และในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนหลังคา 
กันความร้อนฉนวนโพลียูรีเทนที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดอุณหภูมิห้อง 
ได้เป็นอย่างดีจากบริษัท มั่นคงสตีล จ�ากัด พันธมิตรคู่ค้าของบริษัทฯ

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คุณจิตติมา ดีประเสริฐวงศ์  
ผู้จัดการโรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ น�าพนักงานดาวอาสาจ�านวน
กว่า 30 คน จัดกิจกรรม “ปรับปรุงสนามเด็กเล่น เพื่อความปลอดภัย”  
ซึ่งเป็นกิจกรรมล�าดับที่ 22 ภายใต้โครงการ “ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” 
ณ โรงเรียนวัดประชุมมิตรบ�ารุง อ�าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดย
กิจกรรมประกอบด้วยการซ่อมแซมและทาสีเครื่องเล่น ปรับภูมิทัศน์บริเวณ 
สนามเด็กเล่น ติดตั้งป้ายความปลอดภัย และให้ความรู ้ เกี่ยวกับการ 
ออกก�าลังกาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย เสริมสร้างความรู้
และความเข้าใจที่ถูกหลักพลานามัย นอกจากนี้ยังได้ซ่อมแซมและปรับปรุง
ห้องสุขา รวมถึงมอบจักรยานให้กับโรงเรียนเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Community Solutions
พร้อมพระราชทานเหรียญที่ระลึก
ให้กับผู้ที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ 
ทั้งนี้ ดาวและพันธมิตรได้ร่วมกัน 
พัฒนาเท้าเทียมแบบใหม่ที่มีความ
ทนทานและรองรับน�้าหนักจาก
การเดินได้มากขึ้น เพื่อช ่วยลด
อาการบาดเจ็บจากแรงกระแทก
ขณะก้าวเดิน ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และอ�านวยความสะดวกให้
พวกเขาสามารถใช้ชีวิตประจ�าวัน
ได้ดียิ่งขึ้น

นิทรรศการนวัตกรรมขาเทียม
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เพื่อนชุมชน ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 3
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คุณสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึก
ความร่วมมือ โครงการสมาคมเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 3  
ซึง่จดัขึน้เพือ่พฒันาศกัยภาพวสิาหกจิชมุชนในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง ในปีนี้
ม ี7 วิสาหกจิชุมชนทีจ่ะได้รบัการส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู ้ยกระดบัการ
บรหิารจัดการคณุภาพสนิค้าและบรกิาร และเพิม่ขดีความสามารถในการ
แข่งขันเชิงการค้า โดยในงาน คุณนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล ผู้จัดการฝ่าย
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดล้อม และรฐักจิสมัพนัธ์ เป็นตวัแทน 
ของบริษัทฯ ลงนามในพิธีร่วมกับผู้บริหารของสมาคม บริษัทสมาชิก 
หน่วยงานในพื้นที่ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ในปีนี้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย หน่ึงในสมาชิกผู้ก่อตั้ง
สมาคมเพื่อนชุมชน จะร่วมเป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค�าแนะน�าวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านฉาง  
ในการพฒันาและปรบัปรงุผลติภณัฑ์จากมนัส�าปะหลงัให้สามารถต่อยอด 
แนวทางการพฒันาธรุกจิให้มคีวามเข้มแขง็ อนัจะน�าไปสูค่วามยัง่ยนืของ
เศรษฐกิจชุมชน สอดรับกับแนวนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริม
ความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

ลานนัดดาว
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 

เปิดบ้านให้ร้านค้าในชุมชนมาบตาพุดและบ้านฉางได้น�าผลิตภัณฑ์เข้ามา 
จ�าหน่ายให้กับพนักงานและผู้รับเหมาของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนและ 
ส่งเสริมรายได้ให้กับคนและกลุ่มวิสาหกิจในชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าว
ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ไตรมาส มีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 40 แห่ง รวม 
รายได้ทีเ่กดิขึน้นบัตัง้แต่ด�าเนนิโครงการใน พ.ศ. 2557 ทัง้สิน้กว่า 4 แสนบาท

รว่มงาน “วนัความปลอดภยั” กบัเทศบาลตำาบลบา้นฉาง
เมือ่วนัที ่14 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2561 คณุสาครนิทร์  อรรควฒุวิาณชิย์  

ผูจ้ดัการแผนกก�ากบัดแูลด้านกฎหมาย พร้อมทัง้ทมีงานแผนกความมัน่คง 
และภาวะฉกุเฉนิ ได้ให้ความรูเ้กีย่วกบัขัน้ตอนการซ้อมแผนฉกุเฉนิชมุชน 
รวมถึงส่งเสริมความตระหนักเร่ืองความปลอดภัยในชีวิตประจ�าวัน 
ให้กบัผูท้ีเ่ข้าร่วมงาน นอกจากนี ้ทมีงานจากศนูย์การวเิคราะห์เพือ่พฒันา
เทคโนโลยแีละผลติภณัฑ์ ยงัได้จดันทิรรศการให้ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ์
ของบริษัทฯ และน�าเสนอการด�าเนินงานของศูนย์ฯ แก่น้อง ๆ นักเรียน
เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจการศกึษาวชิาวทิยาศาสตร์ ในงาน บรษิทัฯ ยงัได้ 
มอบถังดับเพลิงให้แก่เทศบาลต�าบลบ้านฉางเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

สนับสนุนวัน อสม. แห่งชาติ
เมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 คณุณฐัพงศ์ จริวฒันาวรกลุ 

ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ประจ�าโรงงาน ได้มอบ 
เสือ้ยดืจ�านวน 800 ตวั ให้แก่อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) 
ณ ส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอบ้านฉาง โดยมคีณุธ�ารงค์ศกัดิ ์ธรรมเจรญิ 
หัวหน้าส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอบ้านฉาง และคุณสุนทร พงศ์ธารา 
ประธานชมรม อสม. อ�าเภอบ้านฉาง เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อไว้ใช้ใน
การออกปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ รวมถึงใช้ในกิจกรรมเดินสร้างสุขซึ่งจัดขึ้น
โดยอ�าเภอบ้านฉาง ณ บริเวณสะพานมังกร ชายหาดน�้าริน เนื่องใน 
วัน อสม. แห่งชาติ
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จากปณิธานและความมุ่งมั่นที่จะคิดค้นโซลูชั่นและขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาขยะในแหล่งน�า้ ดาว เคมคิอล  และพนกังานทัว่โลกจงึพร้อมใจกนั
ด�าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับในประเทศ
ญ่ีปุ่นท่ีแม้ว่าจะเป็นหน่ึงในประเทศที่มีโครงการรีไซเคิลพลาสติกก้าวหน้า
มากที่สุดในโลก แต่ก็เป็นผู้ใช้พลาสติกมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
การศึกษาดังกล่าวจึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยดาว 
ได้ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์แห่งโตเกยีว (Tokyo University of 
Science) และสภาอุตสาหกรรมพลาสติกแห่งญี่ปุ่น (The Japan Plastics 
Industry Federation) ท�าการศกึษาวจิยัเพือ่ประเมนิปรมิาณขยะในแม่น�า้
เอโดกาวะและแม่น�า้โอโฮร ิซึง่ได้ตดิตัง้กล้องวดิโีอบรเิวณท่อน�า้ทิง้ของแม่น�า้ 

Product Stewardship Day
บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด จัดกิจกรรม 

“วันส่งเสริมการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ปีที่ 8” ณ เทศบาลต�าบลหันคา อ�าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สานต่อ
เจตจ�านงในการให้ความรู้ความเข้าใจและวิธีการใช้สารอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลดีไม่เฉพาะกับผู้ใช้สาร แต่ยังรวมถึงผู้บริโภคและ
ส่ิงแวดล้อมอีกด้วย ภายในงานได้รับความสนใจจากเกษตรกร คู่ค้า และ
ประชาชนกว่า 300 คน

เพื่อบันทึกปริมาณขยะที่ไหลลงแม่น�้าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งปี 
และวเิคราะห์การจดัการขยะในปัจจบุนั โดยข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษาครัง้นี้  
จะช่วยให้ชมุชนและภาครฐัสามารถน�าไปใช้ปรบัปรงุระบบการจดัการต่าง ๆ  
เพื่อแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เม่ือ พ.ศ. 2559 ดาว เคมิคอล ได้ประกาศการลงทุนมูลค่า  
2.8 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 92.4 ล้านบาท) เป็นระยะเวลา 2 ปี 
เพ่ือหาโซลูชั่นแก้ปัญหาเร่ืองขยะในทะเลที่ทั่วโลกก�าลังเผชิญอยู่ โดย 
การศึกษาวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นนี้นับเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยทั่วโลกที่แสดง
ให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของดาวที่จะน�าเสนอโซลูชั่นเพื่ออนุรักษ์แม่น�้าและ
ทะเลให้สะอาดอย่างยั่งยืน 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
https://www.dow.com/en-us/news/press-releases/
dow-heads-first-quantitative-study-to-reduce-plastic-
waste-in-japan

เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา กิจกรรมภายในงานยังคงใช้หลักการ  
“การเรียนรู้เชิงหรรษา เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน” (Edutainment 
for Sustainable Agriculture) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับ
ความเพลดิเพลนิ แต่ยงัแฝงไปด้วยความรูแ้ละความเข้าใจในการใช้สารอย่าง 
ถูกต้อง โดยกิจกรรมนี้จะไม่สามารถส�าเร็จได้หากปราศจากการสนับสนุน
จากพนักงานทุกท่าน โดยมี คุณจันจิรา ชนะสงคราม ผูจ้ดัการการขาย  
(ภาคกลาง) และผู้ประสานงานกิจกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย (ประจ�าประเทศไทย) เป็นผู้ด�าเนินงานหลัก

ดาวสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในประเทศญี่ปุ่น
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ทุกวันนี้โลกก�าลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุค Internet of Things (IoT) การพัฒนา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีล�้าสมัยต่าง ๆ ได้เข้ามาเกี่ยวข้องและมีบทบาท 
ต่อชีวิตประจ�าวันของเรา ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ตั้งแต่ตื่นเช้าจนเข้านอน 
เมื่อเทคโนโลยีเชื่อมต่อกับมนุษย์ในหลากหลายมิติ รูปแบบการใช้ชีวิตของเรา
ก็อาจจะแตกต่างไปจากเดิม 

Smart City หรือที่เรียกกันว่า เมืองอัจฉริยะ จึงเป็นกระแส
ที่ก�าลังมีการพูดถึงและพัฒนากันทั่วโลก เมืองอัจฉริยะในฝันซึ่งมีระบบ
สาธารณูปโภคที่ครบครัน เข้าถึง Public Free Wi-Fi ได้สะดวก มี
ระบบขนส่งท่ีดี ถนนหนทางไม่แออัด มีบริการสาธารณสุขที่เข้าถึงได้ง่าย 
และมคีณุภาพ ชมุชนมกีารผลติพลงังานใช้ร่วมกนั ทีก่ล่าวมานีเ้ป็นตวัอย่าง 
ของ Smart City ที่ใช้แนวคิดในการน�าเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงข้อมูล  
Big Data มาพัฒนาเมืองให้มีความอัจฉริยะ 

โดยองค์ประกอบหลักของ Smart City มี 3 ส่วนคือ การพัฒนา 
รูปแบบโครงสร้างของเมืองที่สอดรับกับแนวคิดของเมืองอัจฉริยะ  

SMART CITY
เมืองอัจฉริยะในฝันที่กำ�ลังเป็นจริง

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการ 
ใช้พลงังานทดแทน ประกอบการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมลูมาช่วย 
ในการบรหิารจดัการทรพัยากรของเมอืงเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 

ส�าหรบัประเทศไทยเรานัน้ จากเป้าหมายของภาครฐัในการผลกัดนั 
ให้ประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 หรือประเทศเศรษฐกิจใหม่ท่ี 
ขับเคล่ือนบนฐานนวัตกรรม ซ่ึงส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนท่ีส�าคัญคือ 
การสร้างเมืองต้นแบบที่มีความพร้อม มีศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ และ 
มขีดีความสามารถในการแข่งขนักบัโลกได้ด้วยตวัเอง ดงันยิามของ Smart 
City ท�าให้ในขณะนีห้ลาย ๆ  จงัหวดั รวมถงึหน่วยงานภาครฐั บรษิทัเอกชน 
รวมถึงสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ต่างก�าลังพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็น 
Smart City อย่างเตม็รปูแบบและเชือ่แน่ว่าในอนาคตอนัใกล้นี ้เราคงได้เหน็ 
เมืองอัจฉริยะที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นอย่างแน่นอน

เมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง เป็น 1 ใน 7 โครงการเมืองอัจฉริยะ
และพลงังานสะอาดท่ีผ่านการคัดเลอืกจากโครงการสนบัสนนุการออกแบบ
เมืองอัจฉริยะ (Smart Cities - Clean Energy) โดยส�านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทย เพราะอยู่ใน 
ท�าเลทีด่ ีมคีวามพร้อมด้านโครงสร้างสาธารณปูโภคพ้ืนฐานและการคมนาคม 
ที่สมบูรณ์ เช่น ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) สนามบินอู่ตะเภา 
ท่าเทียบเรือน�้าลึกมาบตาพุด โครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก 
เป็นต้น โดยตั้งเป้าหมายจะสร้างให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของบ้านฉาง 
และให้เป็นเมืองแห่งอนาคตที่จะมีบทบาทภายใต้เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับ 
ภูมิภาคอื่นของโลก
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ปันสุข

ดาว ส่งเสริมการพัฒนาเด็กไทยสู่ความสำาเร็จ

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยทักษะการคิดตามแบบ EF

‘เด็กคืออนาคตของชาติ’ หรือ ‘เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า’  

ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าอนาคตของประเทศจะพัฒนาไปในทิศทางใดนั้น 

ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเยาวชนรุ่นใหม่  

จึงจ�าเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย 

ให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วและการแข่งขันบนเวทีโลก
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นอกเหนือจากการสนับสนุนของรัฐบาลในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 แล้ว การเตรียม 
ความพร้อมทางด้านสังคมและการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในสังคม 
ทีม่กีารเตบิโตอย่างรวดเรว็และก้าวกระโดดกม็คีวามส�าคญัไม่แพ้กนั หลาย 
ภาคส่วนได้หนักลบัมาให้ความสนใจกบัการพฒันากระบวนการคดิของเดก็ 
ผ่านทกัษะสมองเพือ่ชวีติทีส่�าเรจ็ (Executive Functions) หรอื EF ทีค่วบคมุ 
กระบวนการคิดและพฤติกรรมในเด็กตั้งแต่ช่วงอายุ 0 - 6 ปี จนถึงวัยรุ่น  
ทกัษะนีไ้ม่เพยีงแต่เสรมิสร้างให้เดก็เป็น “คนเก่ง” ในอนาคต แต่ยงัปลกูฝัง 
ให้เป็น “คนดี” ของสังคมได้อีกด้วย อีกทั้งช่วยหล่อหลอมให้เด็กรู้จัก 
กล้าแสดงออกในทางที่ถูก รู้จักริเริ่มลงมือท�าเมื่อเกิดไอเดียใหม่ ๆ ไม่กลัว 
ที่จะซักถามหรือต้ังค�าถามกับสิ่งรอบตัว และกล้าที่จะค้นคว้าหาค�าตอบ 
เป็นการวางรากฐานเพื่อสร้างวินัยเชิงบวกให้กับเยาวชนไทย 

ความร่วมมือร่วมใจในการอบรมและเลี้ยงดูจึงไม่ใช่หน้าที่ของผู้ใด 
ผูห้นึง่ หากต้องอาศยัความรกั ความเอาใจใส่ และความตัง้ใจจรงิจากทกุคน 
ในสงัคม เพือ่ร่วมป้องกนัและแก้ปัญหาทีเ่กีย่วเนือ่งกบัเดก็และเยาวชนไทย 
โครงการ “ดาว อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความส�าเร็จ เพื่อระยองผาสุก” 
เป็นความตั้งใจของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในการให้การสนับสนุน 
การขับเคลื่อนองค์ความรู้ EF อย่างมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับบริบทไทย 
เพื่อให้ทุกคนในสังคมไปปรับใช้ทั้งกับตนเองและการดูแลเด็ก เพื่อสร้าง 
พลเมืองท่ีมีคุณภาพและรากฐานการพัฒนาประเทศที่แข็งแกร่ง พร้อมรับ 
ยุคไทยแลนด์ 4.0 

เนือ่งในโอกาสวนัเดก็แห่งชาต ิ2561 ทีผ่่านมา ดาวอาสา
รวมถงึแกนน�าวคัซนีชวีติในชมุชน ยงัได้รวมตวักนัเพือ่เป็นพีเ่ลีย้ง
และท�ากิจกรรมเสริมสร้างทักษะอีเอฟร่วมกับเด็กและผู้ปกครอง 
ในชุมชนบ้านฉาง กิจกรรมที่คัดสรรมามีจุดประสงค์เพื่อให้เด็ก 
ได้พัฒนาทักษะแบบรอบด้าน อาทิ “กิจกรรมดนตรี อีเอฟ”  
แบ่งกลุ่มรับผิดชอบเครื่องดนตรีแต่ละประเภท และออกค�าสั่ง 
ด้วยสญัลกัษณ์ เดก็ ๆ  จะจดจ่ออยูก่บัสญัลกัษณ์และควบคมุตวัเอง 
ผ่านค�าสั่งสนุก ๆ หรือกิจกรรม “ฐานปริศนา ท้าความจ�า” และ 
“ฐานแต่งแต้มปูนปั้น สร้างสรรค์อีเอฟ” เป็นต้น ซึ่งการเล่นเกม 
และกิจกรรมต่าง ๆ มีความส�าคัญต่อการพัฒนาด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้โอกาสในการลองผิดลองถูก 
ประเมินตนเอง ฝึกแก้ไขปัญหา ได้รับแรงบันดาลใจ ตัดสินใจด้วย 
ตัวเอง ที่ส�าคัญคือ ได้ใช้เวลากับผู้ปกครอง บุคคลใกล้ชิด และ 
กลุ่มเพื่อน ช่วยพัฒนาอารมณ์และการเข้าสังคมที่ดี 

ปัจจุบัน โครงการฯ มีสถานศึกษาเข้าร่วม 65 แห่ง 
สถานสาธารณสขุ 11 แห่ง ทัง้นี ้ในปัจจบุนัมแีกนน�าวคัซนีชวีติแล้ว 
ทัง้สิน้ 240 คน ซึง่ได้ร่วมกนัขบัเคลือ่นและพฒันากจิกรรมส่งเสรมิ 
อีเอฟในชุมชนจังหวัดระยองแล้วกว่า 60 กิจกรรม รวมมีผู้ได้รับ 
ประโยชน์กว่า 60,000 คน ซึง่ความร่วมมอืนีแ้สดงให้เหน็ถงึความ 
เชือ่มัน่ว่า การบ่มเพาะคนรุน่ใหม่ทีม่คีณุภาพสงูจะช่วยขบัเคลือ่น 
ประเทศให้ก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในอนาคตท่ีม ี
แนวโน้มการแข่งขันสูง ดังนั้นความมุ่งมั่นจดจ่อและรู้จักผลักดัน 
ตนเองไปสู่เป้าหมายชีวิต ด้วยการใช้สติคิดไตร่ตรอง จะท�าให้ 
เยาวชนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถประสบความส�าเร็จ 
ในระยะยาวได้อย่างมีความสุข



สวัสดคีะ่คณุผู้อ่านทกุทา่น ช่วงนี้โรสซ่ีไปไหนมาไหนกจ็ะไดยิ้นไดเ้ห็นการรณรงค์
ดา้นสิง่แวดลอ้มเต็มไปหมดเลยคะ่ เป็นทีน่า่ช่ืนอกช่ืนใจยิง่นกัทีเ่หน็พวกเราใส่ใจ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มกนัมากข้ึน ไมว่า่จะเป็นการปลกูป่าเอย ใช้ถงุผา้ลดโลกรอ้นเอย 
คัดแยกขยะก่อนทิ้ง หรือแม้กระทั่งการหันมาใช้พลังงานทดแทนกัน ก็เป็นสิ่งที่
ช่วยโลกได้ดีทีเดียว

โดยเฉพาะเร่ืองของ “ขยะ” โรสซ่ีเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะว่า 
ควรมีการรณรงค์กันให้เยอะ ๆ บ้านเมืองเราจะได้สะอาดน่าอยู่ 
และที่ส�าคัญสิ่งแวดล้อมเราจะได้ปลอดภัยด้วย เพราะเจ้าขยะเนี่ย
เป็นตัวการร้ายเลยทีเดียว ทิ้งลงแม่น�้าล�าคลองก็ท�าให้น�้าเน่าเสีย  
ทิ้งไม่เป็นท่ีเป็นทางก็ไปอุดตันทางระบายน�้า ฝนตกมาก็ก่อให้เกิด 
น�้าท่วมได้เพราะระบายไม่ทัน ดังที่เป็นข่าวใหญ่กันอยู่ช่วงหนึ่ง 
ในบ้านเรา 

ขยะจากครัวเรือนหรือจากกระบวนการผลิตในภาค 
อุตสาหกรรม ล้วนแต่ต้องมีกระบวนการจัดการที่ดี เพื่อไม่ให้ 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะถ้าหากก�าจัดไม่ถูกวิธี นอกจาก
สิ่งแวดล้อมจะได้รับผลกระทบแล้ว มนุษย์เราเองก็ได้รับผลกระทบ
เช่นเดียวกันค่ะ

กฎหมายและข้อก�าหนดต่าง ๆ จึงเข้ามามีส่วนก�ากับให้ท้ัง
ภาครัฐและเอกชนมีการดูแลจัดการขยะหรือของเสียที่เกิดขึ้นอย่าง
จริงจัง โดยวธิกีารจดัการของเสยีทีไ่ด้รบัการอนญุาตกม็หีลากหลายวธิี 
อาทิ การจัดการแบบ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) การส่งไปเผา
ท�าลาย หรือการฝังกลบ เป็นต้น

วิธีการฝังกลบนั้นค่อนข้างเป็นที่นิยมพอสมควร เนื่องจาก
มีวิธีการจัดการที่ง่ายและค่าใช้จ่ายค่อนข้างต�่า  แต่ก็ยังคงไม่ใช่วิธี
การก�าจัดของเสียที่ดีที่สุดนะคะ เพราะขยะหรือของเสียนั้นสามารถ
เพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ ทุกวัน โลกของเราก็มีอยู่เพียงเท่านี้ พื้นที่ก็จ�ากัด  
ถ้าเราฝังกลบกันมากเข้า โลกเราคงจะบวมเป่งแน่ ๆ เลย หากเรา
ลดปริมาณการฝังกลบลงได้ ก็ช่วยลดภาระของโลกได้ไม่น้อยเลย
ล่ะค่ะ
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ปลอดภัยสบายใจ เรื่อง: โรสซี่

Zero Waste
to Landfill



เช่นเดียวกันกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่ได้เล็งเห็นและ
ตระหนกัถึงเรือ่งของความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมเป็นส�าคญั จงึมนีโยบาย
ด้านการจัดการของเสยีออกมาให้ด�าเนนิการอย่างเคร่งครดั โดยจะพจิารณา
ใช้วิธีการฝังกลบเป็นทางเลือกสุดท้ายในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น

โครงการยกเลิกการน�าของเสียไปฝังกลบ (Zero Waste to 
Landfill) จึงได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2556 โดยระยะแรกเรายังมีของเสีย
ที่ส่งไปก�าจัดที่หลุมฝังกลบปริมาณ 148 ตัน จากนั้นได้มีการศึกษาวิธีการ
ก�าจัดของเสียที่เหมาะสมของของเสียแต่ละประเภท รวมถึงคุณสมบัติและ
ความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ของเสียปนเปื้อน  
(Contaminated material) สามารถน�ากลบัไปผลติใหม่ หรอืน�ากลบัไปใช้ 
เป็นเช้ือเพลิงทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ได้ หรือฉนวนกันความร้อน 
(Insulation) ที่เกิดจากกิจกรรมซ่อมบ�ารุงภายในโรงงาน ได้มีการก�าหนด
วิธีถอดฉนวนกันความร้อนออกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถน�า
กลับมาใช้ใหม่ได้ และส�าหรับฉนวนกันความร้อนที่ไม่สามารถใช้งานได้นั้น 
ก็จะส่งไปก�าจัดโดยน�าไปเป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ เป็นต้น

จากวันนั้นจนถึง พ.ศ. 2560 กลุ ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  
ก็สามารถยกเลิกการน�าของเสียไปฝังกลบได้เป็นผลส�าเร็จตามเป้าหมาย 
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ได้มีการด�าเนินโครงการ เราสามารถยกเลิกการน�า
ของเสียไปฝังกลบได้ทั้งหมด 210 ตัน 

ว้าววว...มากโขเลยทเีดยีว เยีย่มเลยใช่ไหมล่ะ ปรบมอืรวั ๆ  กนัเลยค่า 
ซึง่ทัง้หมดทัง้มวลนีก้ต้็องขอขอบคณุทมีงาน Waste Co. Network ของดาว 
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการด�าเนินโครงการ มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

เป็นอกีหนึง่เรือ่งราวด ี ๆ ทีโ่รสซีไ่ด้น�ามาเล่าสูค่ณุผูอ่้านในฉบบันีค่้ะ 
ท้ายสุดก็อยากฝากให้ทุกท่านช่วยกันรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อมกัน 
คนละไม้คนละมือ เพื่ออนาคตลูกหลานของเราจะได้มีโลกที่สวยงามน่าอยู่ 
แบบนี้ตลอดไป ฝากติดตามคอลัมน์ปลอดภัยสบายใจฉบับหน้าด้วยนะคะ  
ฉบับนี้โบกมือบ๊ายบายไปก่อนแล้วค่ะ และสุขภาพก็เป็นสิ่งส�าคัญ อย่าลืม 
ดูแลกันด้วยนะคะ เพราะเราห่วงใย…Because We Care 
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ภาพแสดงการศึกษาดูงานโครงการ Green lamp กับโตชิบา ซึ่งนำาหลอดไฟมารีไซเคิลทดแทนการฝังกลบ

ภาพแสดงการจัดเก็บ Insulation อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อการนำากลับมาใช้ซ้ำา ลดการเกิดของเสียที่ต้องกำาจัด

ภาพแสดงหลุมฝังกลบที่เคยใช้บริการ 

With high commitment and hard work 
we achieve zero landfill in 2560 B.E.

Waste disposal by landfill (TONS)

148

15

38

9 0
2556 2557 2558 2559 2560
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ของดีบ้านเรา

ข้อความข้างต้นคอืค�าแนะน�าตวัของ คณุวารนิทร์ ชติะปัญญา หรอืทีค่นละแวกบ้านและลกูค้าสวนผลไม้เรยีกตดิปากว่า “น้าวารนิทร์” แม้อายุ
จะล่วงสู่วัย 75 ปี แต่เจ้าของสวนคนนี้ยังแข็งแรงและคล่องแคล่ว น้าวารินทร์เปิด “สวนวารินทร์” สวนผลไม้ที่เปรียบเหมือนห้องรับแขกต้อนรับทีมงาน 
มองไปโดยรอบเหน็ต้นไม้หลายชนดิ ซึง่โดยหลกัคอืไม้ผล แต่พระเอกทีเ่ราขอโฟกสัและนบัเป็นของดขีึน้ชือ่ของอ�าเภอบ้านฉางคอื “พทุราซปุเปอร์จมัโบ้” 

ชื่อพุทราซุปเปอร์จัมโบ้น้าวารินทร์เป็นผู้คิดขึ้น โดยตั้งจากลักษณะผลที่ใหญ่ ขณะเดียวกันก็ให้รสชาติที่หวานและกรอบจนใครต่อใครที่ได้ชิม 
ต่างติดใจ ท่ีมาของพุทราไซส์เอ็กซ์แอลนี้มาจากตอนที่เดินทางไปดูงานที่ประเทศพม่ากับเพื่อนรุ่นพี่ที่เรียนระดับปริญญาเอกกับ ดร.เมี๊ยะหม่อง  
ปลัดกระทรวงเกษตรของพม่า ซึ่งก่อนหน้าน้ัน ดร.เมี๊ยะหม่องและคณะก็เคยมาเยี่ยมที่สวนและน้าวารินทร์ได้ต้อนรับแขกจากประเทศพม่า ด้วยชมพู ่
พันธุ์ทับทิมจันทร์์ที่ถือว่าเป็นของดีประจ�าสวน ณ ตอนน้ัน เมื่อได้ชิมก็สร้างความติดอกติดใจแก่แขก กระทั่งวันที่ได้รับเชิญให้ไปเป็นแขกที่ต่างเมือง  
น้าวารินทร์ได้น�ากิ่งตอนของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์ไปฝาก อีกฝ่ายจึงมอบพุทราพันธุ์จัมโบ้จ�านวน 10 กิ่งเพื่อตอบแทน 

สวนพุทราน้าวารินทร์
“ผมเป็นคนพระโขนง เดิมท�างานต�าแหน่งนายช่างศิลป์ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม 

แต่แม่ซื้อที่ดินไว้ที่ีบ้านฉาง หลังอุปสมบทและพ่อเสียชีวิต ก็คิดว่าเราควรกลับมาดูแลท่าน

และช่วยเหลือแม่ที่ท�าไร่มันส�าปะหลัง จึงลาออกจากงานและเริ่มต้นชีวิตเกษตรกรเต็มตัวต้ังแต่น้ัน

จากปี 2514 นับถึงตอนน้ีก็ 47 ปีแล้ว”



*ภาพบางส่วนจากรายการกรีนฟาร์มวาไรตี้ Amarin TV HD ช่อง 34 
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“ผมน�ามาปลูกในสวนเมื่อปี 2543 พอต้นปี 2544 พุทราก็ให้ผลผลิต ผมรู้เลยว่าพุทราพันธุ์นี้เป็นผลไม้เชิงเศรษฐกิจได้ จึงท�าการขยายพันธุ์  
พอออกสู่ตลาดก็คึกคักจริง ขณะที่คนอื่นตั้งชื่อว่าพุทรานมสด แต่ผมตั้งชื่อว่าพุทราซุปเปอร์จัมโบ้เพราะขนาดใหญ่กว่าที่มีอยู่ในตลาดมาก หลังจากนั้น 
ก็มีสื่อต่าง ๆ มาท�าข่าว ยิ่งท�าให้คนรู้จัก ถือเป็นยุคแรกที่มีพุทราใหญ่ขนาดนี้ ตอนหลังมีชาวสวนสนใจมาซื้อกิ่งพันธุ์น�าไปขยายต่อ” 

เคล็ดลับที่ไม่ลับส�าหรับในการท�าให้พุทราที่สวนวารินทร์ออกมารสชาติดีคือ การน�านมสดหมดอายุกับปลาทะเลและถั่วเหลืองบดมาหมักไว้  
ทิ้งไว้สักระยะแล้วน�าน�้าหมักที่ได้อัดลงไปในดินและใส่ปุ๋ยบ�ารุง จากสวนพุทรา 3 ไร่ ปัจจุบันเพิ่มจ�านวนเป็น 12 ไร่ “ช่วงแรกผมส่งไปขายท่ี 
ร้านโกลเด้น เพลซ เป็นยุคที่คุณทองแดงก�าลังเป็นที่รู้จัก มีเจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังว่า เคยมีลูกค้าทะเลาะกันเพราะแย่งพุทราของเรา คนหนึ่งหยิบวางไว ้
แล้วเดินไปเอาตะกร้า คนมาทีหลังเห็นว่าวางอยู่รีบหยิบใส่ตะกร้าตัวเอง จึงโต้เถียงกัน แต่ปัจจุบันไม่ได้ส่งไปขายที่นี่แล้วเพราะมีปริมาณไม่เพียงพอ  
บวกกับต้องใช้เวลาในการเดินทางไปส่งตามสาขา จึงขายอยู่ที่บ้านและมีคนรับไปขายต่อในต�าบลและอ�าเภอ

สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรดีเด่นระดับเขต สาขาอาชีพท�าสวน 
จังหวัดระยอง ประจ�าปี 2552 คนนี้แตกต่างจากเกษตรกรทั่วไป 
คือ การเปิดตัวเองเพื่อรับองค์ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทั้งจากการ
อ่านต�าราและการศกึษาดงูานทีต่่างประเทศ เมือ่ ดาว ประเทศไทย 
จัดกิจกรรมร่วมกับทางชุมชน หากมีโอกาสน้าวารินทร์ก็มักจะ 
ร่วมท�ากิจกรรมเสมอ หลายคนอาจไม่ทราบว่าน้าวารินทร ์
เป็นผู้น�ามะม่วงพันธุ์อาร์ทูอีทูจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งก�าลัง
เป็นที่นิยมเข้ามาปลูกโดยวิธีเสียบยอดจากตอมะม่วงพันธุ์เดิม
ที่มีอยู่ และสามารถขยายพันธุ์ได้เป็นรายแรกของประเทศไทย 
ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกกว่า 50 ไร่ ได้ผลผลิตกว่าร้อยตันต่อปี 

ตอนท้ายน้าวารินทร์ได้ฝากถึงเกษตรกรที่อยากประสบ 
ความส�าเร็จว่า “ต้องเปิดหูเปิดตาให้กว้างในการรับความรูใ้หม่ ๆ  
หมั่นศึกษาจากคนที่ประสบความส�าเร็จ อย่าขี้เกียจ อย่าใช้เงิน 
ผิดประเภท ยกตัวอย่างการไปยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ต่าง ๆ เพื่อ 
มาบวชลูก หมดเงินไปสองสามแสนกับการบวชแค่ 15 วัน 
มันสิ้นเปลือง ตอนที่ผมบวช ผมใช้เงิน 900 บาท ซื้อข้าวของ 
เครือ่งใช้ทีจ่�าเป็น หลวงพ่อปัญญาบอกว่า วดัชลประทานรงัสฤษฎ์
ต้องการคนอย่างคุณมาบวช ไม่ต้องแห่ ไม่ต้องมีพิธีรีตองให้มาก 
ผมบวชที่วัดชลประทานฯ แล้วไปจ�าพรรษาที่สวนโมกขพลาราม 
กับท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ บวชเพียงพรรษาเดียว เพราะเขา 
ก�าหนดให้บวชได้ 120 วัน ผมบวชไป 119 วัน” ด้วยความเป็น 
เกษตรกรทีย่ดึมัน่ในหลกัพทุธศาสนา น้าวารนิทร์ได้ฝากหลกัคดิว่า 
“ในการท�างานต้องอดทน การอาบเหงื่อก็เหมือนอาบน�้ามนต์  
ไม่ต้องไปอาบน�้ามนต์ที่วัดไหนหรอก แค่ตั้งใจท�างาน ท�าให้หนัก 
แล้วจะประสบความส�าเร็จเอง” 

สนใจซื้อผลไม้ แวะไปได้ที่สวนวารินทร์
เลขที่ 107/1 หมู่ที่ 1 ตำาบลบ้านฉาง 

อำาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 08-1905-9223
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อีซี่ อิงลิช

Easy English ฉบับนี้ขอแนะนำาคำาศัพท์ 
เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ของนักวิทยาศาสตร์

เรามาลองดูกันนะคะว่ามีอาชีพอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง

Scientist
นักวิทยาศาสตร์

ในโลกนี้ยังมีอีกหลากหลายวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงและ 
การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง จะก่อให้เกิดอาชีพใหม ่ๆ ในอนาคตมากมาย  

แล้วอาชีพในฝันของคุณล่ะคืออะไร

Archaeology นักโบราณคดี

Astronaut มนุษย์อวกาศ

Astronomer นักดาราศาสตร์ 

Biologist นักชีววิทยา 

Botanist นักพฤกษศาสตร์

Chemist นักเคมี

Engineer วิศวกร 

Forensic Scientist นักนิติวิทยาศาสตร์

Geologist นักธรณีวิทยา 

Mathematician นักคณิตศาสตร์

Microbiologist นักจุลชีววิทยา 

Neurologist นักประสาทวิทยา

Pathologist พยาธิแพทย์ 

Petroleum geologist นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม

Physicist นักฟิสิกส์ 

Psychologist นักจิตวิทยา 

Scientist นักวิทยาศาสตร์

Zoologist นักสัตววิทยา 



มารี คูรี
(Marie Curie)

กาลิเลโอ กาลิเลอี
(Galileo Galilei)

เซอร์ไอแซก นิวตัน
(Sir Isaac Newton)

หลุยส์ ปาสเตอร์
(Louis Pasteur)

ชาร์ลส์ ดาร์วิน
(Charles Darwin)

3.

2.

1.

4.

5.

ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วง

คิดค้นวิธีพาสเจอร์ไรซ์
เพื่อฆ่าเชื้อโรคและถนอมอาหาร

พิสูจน์ทฤษฎีดวงอาทิตย์
เป็นศูนย์กลางจักรวาล

ตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต

ค้นพบรังสีเรเดียมที่ใช้ยับยั้ง
การขยายตัวของมะเร็ง

A.

B.

C.

D.

E.

พบกันอีกแล้วครับกับคอลัมน์ดาวหรรษา ซึ่งจะมีเกมสนุก ๆ  

ได้ความรู้ แถมมีของรางวัลเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครมอบให้ส�าหรับ

ผู้ร่วมสนุกอีกด้วย

ฉบับนี้จะชวนทุกคนมาทดสอบความรู ้รอบตัว
เกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์คนส�าคัญและผลงานการคิดค้น
ที่สร้างประโยชน์มหาศาลในด้านต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน 

รู้ไหม...ใครคิดค้น
กติกาง่าย ๆ คือ 
1. จับคู ่นักวิทยาศาสตร์ด ้านซ้ายเข ้ากับผลงาน 
การคิดค้นด้านขวา
2. ถ่ายรูปหน้านี้เพื่อส่งค�าตอบของคุณมาทาง LINE@ 
นิตยสารดาวเดียวกัน (สแกน QR CODE) พร้อมกับชื่อ 
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
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ดาวหรรษา

ผู้ร่วมสนุกที่ตอบค�าถามถูกทุกข้อ ลุ้นรับกระเป๋า
อเนกประสงค์ ทั้งถือและสะพายได้ในใบเดียว
จ�านวน 10 รางวัล อย่าช้านะครับและขอให ้
ทุกคนโชคดี

“เติมน�้าในช่องว่าง”

1. น�้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
2. น�้าขึ้นให้รีบตัก
3. ในน�้ามีปลา ในนามีข้าว
4. น�้าเชี่ยวอย่าเอาเรือขวาง
5. น�้าขุ่นไว้ใน น�้าใสไว้นอก

รายชื่อผู้โชคดีรับหมอนรองคอนวดไฟฟ้า
จ�านวน 10 รางวัล

 1. คุณศศิวิมล จั่นเจริญ
 2. คุณรัศรินทร์ ปัญญาส่งสวัสดิ์
 3. คุณเยาวลักษณ์ พัฒนธีรบูรณ์
 4. คุณทวี พรสุธารักษ์
 5. คุณประภาพรรณ หมั่นท�า
 6. คุณกชพร โพธิสิทธิ์
 7. คุณสุรัสวดี เรืองศิริ
 8. คุณอุไรภรณ์ พากุล
 9. คุณกิตติพจน์ ทรัพย์เพ็ชร
 10. คุณวิชิต ทิมประเสริฐ

เฉลย



ช่วยให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นอย่างไร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ท�าให้เรามีเหตุมีผล 
เชื่อมั่นในคุณค่า
และศักยภาพของตนเอง

ช่วยในการพัฒนา
ทางด้านอาหาร
และโภชนาการที่ดี

ช่วยเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร

พัฒนาด้านการแพทย์
และสาธารณสุข 
ท�าให้เรามีสุขภาพดี 

อายุยืนยาวขึ้น

สร้างความก้าวหน้า
ทางด้านการคมนาคม ขนส่ง 
และการติดต่อสื่อสาร

ช่วยพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรม

และการใช้พลังงาน
ให้เกิดประโยชน์

Science and 
Technology


